Ceny E 3-12

Výkaz
o cenách topných olejů
za měsíc*
za týden*

Registrováno
ČSÚ ČV 46/05
ze dne 20. 5.2004
IKF 634005

2005

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2005. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte u měsíčního šetření do 20. kalendářního dne příslušného měsíce
u týdenního šetření v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne
ČSÚ - odbor statistiky cen, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

Informace podá: ČSÚ - Mgr. Hana Pokorná, tel. 274 054 105, fax 274 052 176, e-mail: hpokorna@gw.czso.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
sestavil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

Vyplnění záhlaví výkazu:
*K příslušnému období, za které se výkaz předkládá, se uvede číslo kalendářního měsíce nebo týdne.
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Výkaz slouží pro výpočet průměrných cen topných olejů pro EU a IEA.
Zpravodajská jednotka (dále ZJ) předkládá výkaz za každý měsíc (týden). Pokud nedojde k prodeji, je nutno oznámit písemně tuto
skutečnost a IČO ZJ (faxem, e-mailem) a výkaz se nepředkládá.
Pokud zpravodajská jednotka považuje za nutné komentovat údaje, uvede tak v komentáři.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn ve vývoji vykazovaných dat nebo logických nesrovnalostí, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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C083

Ukazatele topných olejů
05C083

Obchodní
název
výrobku

Název výrobku

a

b

Těžký topný
olej
Těžký topný
olej

Kód celního
sazebníku
k 1.5.2004
c

Čís. Prodané množství za minulý měsíc
řád.
vt
v tis. l
d

1

2

Cena včetně všech
daní a poplatků

Cena bez všech
daní a poplatků

v Kč/t

v Kč/l

v Kč/t

v Kč/l

3

4

5

6

Těžký topný olej zbytkový a ve směsích
(obsah síry nepřesahující 1% hmotnostní)

271019610012 01

X

X

X

Těžký topný olej zbytkový a ve směsích
(obsah síry 1 - 2% hmotnostní)

271019630012 02

X

X

X

271019650012 03

X

X

X

Těžký topný Těžký topný olej zbytkový a ve směsích
(obsah síry 2 - 2,8% hmotnostní)
olej
Extra lehký Plynový olej
topný olej (obsah síry nepřesahující 0,05% hmotnostní)
Extra lehký Plynový olej
topný olej (obsah síry 0,05 - 0,2% hmotnostní)
Extra lehký Plynový olej
topný olej (obsah síry převyšující 0,2% hmotnostní)
Lehký topný Těžký topný olej - destilát
(obsah síry nepřesahující 1% hmotnostní)
olej
Kontrolní součet (ř.01 až 07)

271019410030 04

X

X

X

271019450030 05

X

X

X

271019490030 06

X

X

X

271019610011 07

X

X

X

99

Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku obsahují drobné změny - vyznačeny kurzívou)
C083
U měsíčního výkazu se vyplňují sloupce 1 až 6. U týdenního výkazu se vyplňuje jen sloupec 5 nebo 6.
sl.c: Kód kombinované nomenklatury podle Nařízení Komise EC 1789/2003 (TARIC od 1.5.2004) (prvních deset znaků) plus zvláštní dvoumístný číselný statistický znak pro INTRASTAT.
sl.1: Prodané množství těžkého topného oleje (řádky 1 až 3) průmyslovým odběratelům v ČR za odběry menší než 2000 tun za měsíc nebo menší než 24000 tun za rok (z tuzemské výroby,
event. z dovozu).
sl.2: Prodané množství plynového oleje (řádky 4 až 6) za dodávky určené pro vytápění domácností v rozsahu od 2000 litrů do 5000 litrů a dodávky do průmyslu menší než 2000 litrů.
Prodané množství těžkého topného oleje (řádek 7) za dodávky do průmyslu menší než 30000 litrů.
sl.3 až 6: U měsíčního výkazu se uvede nejběžnější účtovaná cena odběratelům v ČR k 15. kalendářnímu dni měsíce, případně nejbližší k tomuto dni. U týdenního výkazu se uvede cena
platná v pondělí každého týdne. Pokud v pondělí nedojde k prodeji, uvede se nejbližší cena minulá. V tomto případě poznamenejte v komentáři, ke kterému dni se cena vztahuje.
sl.3, 4: V případě, že je zahrnuta i jiná daň či poplatek než je spotřební daň nebo DPH, uveďte v komentáři.
sl.3, 5: Dodací cena těžkého topného oleje (řádky 1 až 3) v celých Kč účtovaná průmyslovým odběratelům v ČR za odběry menší než 2000 tun za měsíc nebo menší než 24000 tun za rok.
sl.4, 6: Dodací cena plynového oleje (řádky 4 až 6) v Kč/l na 2 desetinná místa účtovaná za dodávky určené pro vytápění domácností v rozsahu od 2000 litrů do 5000 litrů a dodávky do
průmyslu menší než 2000 litrů.
Dodací cena těžkého topného oleje (řádek 7) v Kč/l na 2 desetinná místa účtovaná za dodávky do průmyslu menší než 30000 litrů.

